
SWV Plein 013 - Tilburg
Module 1 Loket

Module voor Ondersteuning en Overdracht

Door: Remko den Besten

Onderwijs Transparant
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• Aanleiding en doel

• Onderwijstransparant

• Hoe gaat de nieuwe manier van werken met OT eruit zien? 

• Wanneer kan je wat verwachten, een tijdpad

Ter bespreking
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• Basis is het ondersteuningsplan en de daar beschreven routes
• Eerst het basisdocument (1Loket - groei) ontwikkeld en gedigitaliseerd
• Daarna het 1Loket – arrangement 

– Aanvraag arrangement met TLV (buiten) bij het SWV
– Registratie van arrangementen (binnen)
– Na overdracht kan de volgende school verder werken aan het basisdocument 

(groeidocument)

Inleiding 1Loket
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Wie krijgen een rol in de module?

• School
• Consulenten
• Makelaars
• Samenwerkingsverband

Rollen
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1. Benodigde ondersteuning in beeld brengen met het basisdocument 
(groeidocument)

2. Eventueel een school, consulent of makelaar betrekken bij het 
basisdocument

3. Arrangement nodig? Start een arrangement aanvraag.
4. Eventueel een andere school, consulent of makelaar betrekken bij deze 

aanvraag, de beschrijving van het benodigde arrangement
• Soort arrangement  (Binnen of buiten de school, TLV nodig)
• Kosten arrangement

5. Na het besluit door SWV, overdragen aan de uitvoerder 
6. Eventueel tussentijdse evaluatie(s) invullen 
7. Eindevaluatie invullen met mogelijke vervolg

Route voor de school

5



Schermen
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Algemene werking OT
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Algemene werking OT
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Schermen basisdocument (groei)
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DOD import
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Geimporteerde gegevens
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Schoolgegevens
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Schoolloopbaan
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Oudergegevens
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IQ testen
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Belemmerende en stimulerende factoren
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Belemmerende en stimulerende factoren
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Belemmerende en stimulerende factoren
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Belemmerende en stimulerende factoren
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Ondersteuningsbehoeften
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Ondersteuningsbehoeften
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Betrokkenen
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Overzicht betrokken consulenten



1. Aanvraag arrangement
2. Beschrijving arrangement
3. Besluit en TLV verklaring
4. Uitvoering en evaluatie arrangement

Schermen arrangementen
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Arrangementbeschrijving
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• Opstellen arrangement

• Besluit

• Uitvoering en evaluatie

 Tussen en eind

 Bestede kosten/uren

 Vervolg 

(verlengen/aanpassen, afronden, nieuw op basis van actueel 

basisdocument (groei))

opstellen arrangement.odt


1. Komende weken presentaties in de IB-netwerken
2. Op 18 juni 2014 oplevering
3. Tussen 23 juni en 9 juli vindt een gebruikerstest plaats
4. Zomervakantie (12 juli t/m 24 augustus): laatste aanpassingen 

verwerken door Onderwijs Transparant
5. Kick-off consulenten eind augustus
6. Kick-off voor de scholen en start gebruik (begin september 2014)

(Handleidingen, helpdesk)
7. Januari/februari 2015: evaluatie

Wat volgt?  (tijdpad)
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